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Terug naar maart 2020…





Hoe moet het niet?
• Randvoorwaarden

• Waar? Wanneer? Met wie?

• Timing

• Niet bij ernstig ziek zijn

• Maar ook niet: out of the blue

• Valkuilen

• In één keer een definitief antwoord willen

• Bespreken vanuit medisch standpunt (wel/niet reanimeren)

Covid heeft gezorgd voor veel meer (maatschappelijke) awareness





Hoe dan wel?

• Patiënt, mantelzorger of zorgverlener neemt initiatief
• Gebruik elke aanleiding (opname, terloopse opmerking)
• Gesprek opdelen in kleine stukjes

Wilt u nog 
gereanimeerd of 

beademd worden?

Wat is voor u 
belangrijk voor een 

goed leven?

Dus: normale huisartsenzorg



Medisch contact, mei 2022



Mw. Grootheze









Samenwerking in de keten

Huisartsendossier 24/7 in te zien
• Mits…!

Patiënt heeft een belangrijke rol
• Informeren mantelzorgers
• Gesprek met zorgverleners
• Penning

Prognostische informatie uit de tweede lijn
 Huisarts betrekken bij keuzemomenten



Er gaan al veel dingen beter

• ACP tijdens Covid-19

• Behandelbeperkingen in verwijs/ontslagbrieven

• Uitwisseling dossiers HA <-> HAP

• Telefonisch overleg ketenpartners

• Inzet specialist en POH ouderengeneeskunde

• Polyfarmacie overleg met apotheek

• Patiëntenvoorlichting (via thuisarts)

• ACP poli ZGV



https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling/ik-denk-na-over-mijn-wensen-voor-zorg-en-behandeling


https://www.laego.nl/


Advance care planning

We doen het samen, huisarts spil in het web, 

maar patiënt staat centraal



Ook bij spoed

Scoop & run  Stabiliseer & informeer



Dank voor uw aandacht!



Verder lezen?

• www.laego.nl kaderartsen ouderenzorg
• www.thuisarts.nl informatie patiënten en mantelzorgers
• www.verenso.nl specialisten ouderengeneeskunde
• www.doodgewoonbespreekbaar.nl stichting STEM
• Multidisciplinaire richtlijn en LESA Anticiperende besluitvorming over 

reanimatie bij kwetsbare ouderen (2013)

http://www.laego.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.verenso.nl/
http://www.doodgewoonbespreekbaar.nl/


Belang goede ACP

• Autonomie / regie houden 
• Verbetering kwaliteit van leven
• Kwaliteit kan belangrijker zijn dan levensverlenging
• Voor elke patiënt anders

• Crisissituaties voorkómen
• Wilsonbekwaamheid vóór zijn
• Voorbereiding op naderend afscheid
• Verbetering samenwerking hulpverleners
• Beter rouwproces overblijvers
• Zinnige zorg 




